
Os ótimos resultados obtidos na redução da emissão de poluentes atmosféricos, resultante 
do trabalho da IDF Transportes com o Projeto Despoluir, unidos à constante preocupa-

ção com as condições ambientais por parte da Innova Petroquímica, 
levou a esta  firmar parceria com o Projeto. Desde o dia 05/04/2010, todos os veículos 
de carga que carregam na Innova passam por testes de opacidade de forma compulsória 
e regular para averiguar as condições operacionais no escape de gases do veículo e, con-
sequentemente, garantir uma emissão dentro dos padrões normatizados pelo CONAMA 
(Conselho Nacional do Meio Ambiente).    
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Innova estabelece parceria com o Projeto Despoluir 

06  de abril de 2010 

Agenda: 

Dia mundial da saúde: 07 de abril 

Dia do Índio e do Exército Brasileiro: 19 de abril 

Tiradentes e dia do Policial: 21 de abril  

Dia do planeta Terra e da Força Aérea Brasileira: 22 de abril 

Dia Nacional da Educação de Surdos e dia mundial dos Escoteiros: 23 de abril  
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      Dia Mundial da Saúde 

 
O Dia Mundial da Saúde foi criado em 7 de abril de 1948, pela Organização Mundial de 
Saúde – OMS, fundamentado no direito do cidadão à saúde e na obrigação do Estado na 
promoção da saúde.  
Em cada ano, a OMS aproveita a ocasião para fomentar a consciência sobre alguns temas 
chaves, relacionados com a saúde mundial. Neste sentido, organiza eventos em âmbito 

internacional, regional e local para promover o tema escolhido em matéria de saúde. 
O tema de 2010 incidirá sobre urbanização e saúde. Com a campanha "1000 cidades - 1000 vidas", serão orga-
nizados eventos em todo o mundo, durante a semana de 7 a 11 de abril de 2010, convidando as cidades a dis-
ponibilizar espaços para atividades de saúde. 
O tema escolhido para este ano destaca o efeito da urbanização sobre a saúde coletiva, em nível global, e para 
cada um de nós individualmente. 
São objetivos globais da campanha: 1000 cidades: abrir espaços públicos para a saúde, como  atividades em 
parques, campanhas de limpeza ou diminuição de circulação de veículos motorizados. 1000 vidas: compi-
lar 1000 histórias de campeões de saúde urbana, que tomaram medidas com impacto significativo na saúde das 
suas cidades. 
Ao longo da história da humanidade, o saneamento ambiental tem sido o instrumento mais eficaz para a pro-
moção da saúde. Nesse sentido, o depoimento da moradora de uma favela do Recife, no lançamento do pro-
grama “Fome Zero”, pelo Presidente Lula, foi decisivo: "O que o pessoal precisa mesmo é de uma casa com 
água e esgoto. Tendo uma habitação digna, a comida a gente consegue”. As nossas primeiras lembranças quan-
do se fala em saúde são assistência médica, hospital, remédio... Essas coisas, no entanto, constituem apenas um 
componente no campo da saúde. Muitas vezes, é mais importante ter água potável, ambiente e alimentos sau-
dáveis. Tudo isso, quando bem feito, resulta em um bom nível de saúde pública. 
Saúde pública é mais do que o somatório da saúde das pessoas. É instrumento para o desenvolvimento social e 
econômico e está intimamente relacionada com a paz, educação, habitação e eqüidade. É fantástico o alcance 
dos benefícios do saneamento ambiental, principalmente nas camadas menos favorecidas da população. Imagi-
ne, por exemplo, 34 milhões de pessoas que nunca foram ao dentista, como indica pesquisa do IBGE, receben-
do água com flúor. O imenso contingente de doentes que superlota os Centros de Saúde, na maioria das vezes, 
é proveniente de áreas sem saneamento ambiental. Dados da OMS indicam que nessas regiões a incidência 
anual de doenças diarréicas atinge cerca de um bilhão de pessoas e mais 1,5 bilhões são infectadas por helmintí-
ases(espécie de verminose). 
O saneamento ambiental tem efeito imediato na redução dessas enfermidades ao romper o círculo vicioso que 
se estabelece quando o paciente é medicado e devolvido para o ambiente insalubre. Ao reduzir as filas nos 
Centros de Saúde, o saneamento ambiental representa importante alívio orçamentário no Setor Saúde, com-
pensando, com folga, os investimentos. Saturnino de Brito e Oswaldo Cruz foram os profissionais que mais se 
destacaram nas primeiras reformas sanitárias realizadas no Brasil, respectivamente, pela implantação dos servi-
ços de água e esgotos, e pelas campanhas de vacinação, nas grandes cidades do litoral. 
  
 
 

Fontes: OMS e Ambiente Brasil   
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Dicas de direção defensiva 
Distância de seguimento (final): 
Nos boletins anteriores vimos a importância de manter uma boa distância de seguimento e quais são os aspectos de influência.  

Agora vamos falar sobre a influência da visibilidade no momento de mantermos a distância de seguimento. 

Devemos lembrar que o tempo de percepção-reação do condutor inicia-se quando este recebe um estímulo através da visão e enxerga 
efetivamente o obstáculo e finda quando terminada a ação correspondente à reação deliberada. Note-se que há várias fases entre um e 
outro momento. Após o obstáculo se tornar visível, num certo momento o condutor detecta o obstáculo (detecção) e o identifica 
(reconhecimento), completando-se assim a etapa da percepção. Logo a seguir, o condutor decide sobre o que fazer (decisão) e exe-
cuta alguma intervenção (ação). 

Esses pequenos intervalos temporais compõem a percep-
ção (detecção + reconhecimento) e a reação (decisão 
+ ação). Os três primeiros intervalos (detecção + reco-
nhecimento + decisão) integram a chamada fase mental, 
ao passo que o último se confunde com a fase física, ou 
seja, refere-se à execução de um movimento efetivamente. 

Estudos demonstram que condutores dirigindo à noite, 
diante de situações de cuja ocorrência não têm expectati-
va, em média reagem no dobro da distância daqueles que 
tinham informação preliminar sobre a possibilidade de 
ocorrência daquela situação naquele mesmo local.  

 

 

 

 

Alcance útil dos faróis X distância de percep-
ção 

Muito embora os faróis dos automóveis atuais 
tenham muita variação de performance, incluin-
do-se aí a existência de basicamente três tipos de 
lâmpadas mais usuais (incandescentes, halógenas 
e xenônio), as curvas iso-lux de faróis menos po-
tentes indicam que estes não alcançam mais que 
90 m à direita e 70 m, à esquerda, considerada a 
trajetória do veículo, ressaltando-se que esses 
valores dizem respeito ao veículo estacionado, ou 
seja, fatores como diferenças de relevo, de pavi-
mento e curvas poderão influenciar nessas distân-
cias. 

Portanto, se um condutor estiver dirigindo a uma velocidade de 120 Km/h, com a sua visão limitada apenas ao alcance dos faróis, terá 
um alcance de 90 metros. Se um obstáculo estiver na via (veículo tombado, animais, etc.), considerando todo o processo de reação, 
frenagem e parada, o condutor irá colidir no obstáculo com uma velocidade de 79 km/h, conforme a ilustração abaixo. Reflita! 

 

Fontes: Dynamics - Bureau de Perícias de Acidente de Trânsito e Olson 



 DENATRAN publica a Resolução 343/2010 

  
Publicada em março de 2010, a Resolução 343 trouxe alterações nas Resoluções 245/2007 e 330/2009, que acrescentam e determinam 
o cronograma da instalação de dispositivos de localização como equipamentos de uso obrigatórios nos veículos brasileiros.  

Devido a polêmica gerada pelo assunto, e a uma demanda judicial os efeitos estavam suspensos até então. A Resolução 343 estabelece 
um novo calendário de implantação, sendo que, até dezembro de 2010, todos os veículos deverão sair de fábrica com o dispositivo. 

[...] 

Art. 3° O cronograma estabelecido no artigo 4º da Resolução nº 330, de 14 de agosto de 2009, passa a ser o seguinte: 

[...] 

II – Nos caminhões, ônibus e microônibus: 

a) a partir de 1° de julho de 2010, em 30% (trinta por cento) da produção total destinada ao mercado interno; 

b) a partir de 1° de outubro de 2010, em 60% (sessenta por cento) da produção total destinada ao mercado interno; 

c) a partir de 1° de dezembro de 2010, em 100% (cem por cento) da produção total destinada ao mercado interno. 

III – Nos caminhões-tratores, reboques e semi-reboques a partir de 1° de dezembro de 2010, em 100% (cem por cento) da produção 
total destinada ao mercado interno. 

  

Fonte: DENATRAN 
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Uso de álcool e outras drogas no trânsito brasileiro 

 
A relação entre uso de álcool e acidentes de trânsito é bastante conhecida e já cla-
ramente estabelecida na literatura científica. Dados da OMS apontam que aproxi-
madamente 1,2 milhão de pessoas morrem no mundo em conseqüência de aci-
dentes de trânsito. Os acidentes de trânsito com vítimas também são responsáveis por alto impacto eco-
nômico no Brasil. Um acidente com vítima custa 11 vezes mais do que um acidente sem vítimas, podendo custar 44 vezes 
mais se houver morte. Apesar do significativo número de acidentes de trânsito associados ao consumo de álcool na literatu-
ra internacional, poucos estudos avaliaram a prevalência desse consumo em motoristas brasileiros. 

Em atenção à esta demanda, o Estudo “Impacto do uso de bebidas alcoólicas e outras substâncias no trânsito brasileiro” 
foi desenvolvido pela Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência 
da República (SENAD/ GSIPR), em parceria com o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania 
(PRONASCI/MJ), o Departamento de Polícia Federal (DPF) e o Departamento de Polícia Rodoviária Federal 
(DPRF/MJ), a Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde (ANVISA/MS) e o Departamento Nacio-
nal de Trânsito do Ministério das Cidades (DENATRAN/ MCIDADES) e realizado pelo Núcleo de Estudos em Pesquisa 
em Trânsito e Álcool do Hospital de Clínicas de Porto Alegre da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
(NEPTA/UFRGS). 

Foram realizadas entrevistas, entre os anos de 2008 e 2009, nas rodovias federais das 27 capitais brasileiras, abrangendo 
motoristas de carros, motos, ônibus e caminhões – particulares e profissionais - e, na cidade de Porto Alegre no Estado do 
Rio Grande do Sul, abrangendo motoboys, vítimas de acidentes de trânsito, condutores de veículos frequentadores de bares 
e restaurantes e amostras da população de não condutores, totalizando, assim, oito mil entrevistas. 

Os resultados do estudo destacam a baixa prevalência de alcoolemias positivas entre os motoristas brasileiros abordados em 
rodovias nas sextas-feiras e sábados - 4,8 %; estas taxas são maiores à noite nas rodovias (7,3% após as 20h vs 3,3% antes 
das 20h); 25% dos motoristas entrevistados referiram ter consumido cinco ou mais doses de bebidas alcoólicas (beber pesa-
do episódico - binge drinking) entre duas e oito vezes no último mês; A associação entre acidentes e alcoolemia positiva é 
muito mais frequente na zona urbana da cidade de Porto Alegre quando comparada às rodovias federais; 32% das vítimas 
fatais de acidentes de trânsito necropsiadas apresentaram presença de álcool no sangue, com concentração nas faixas etárias 
jovens e mais produtivas; 51% dos motoristas abordados em bares da cidade de Porto Alegre afirmaram dirigir após consu-
mir bebidas alcoólicas; 44% desses mesmos motoristas referiram ter adotado mudanças após a implementação da "Lei Se-
ca"; 75% dos motoboys entrevistados em Porto Alegre tinham ao menos um diagnóstico psiquiátrico e 54% apresentavam 
dois diagnósticos (uso de álcool:43,6%, uso de cannabis 39,6%, uso de cocaína 32,7%, transtorno de humor 31,7%, trans-
tornos de conduta 28,7%), prevalências mais altas do que outros estudos internacionais 

  

 
Fonte: Senad  



Com a palavra: o Coordenador 
de SSMAQ  

 

Terminamos o primeiro trimestre de 2010 da 
mesma forma que todo o ano de 2009: sem 
nenhum acidente! 

Além de todos as conquistas no campo opera-
cional que a IDF galgou nos últimos meses, 
conseguimos maximizar os nossos ganhos nos 
campos da saúde, segurança, meio ambiente e 
qualidade. Nada disso seria possível sem o 
compromisso da nossa equipe. Estamos todos 
de parabéns! Contudo, não podemos esquecer 
que tais conquistas trazem também mais res-
ponsabilidades, a manutenção delas depende 
da continuidade dos nossos esforços. Que este 
ano seja ainda melhor, assim como todos os 
próximos. 

Emerson Lopes 
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“A saudade é a memória do coração” 

“Não sou 7 de setembro, mas sou 
uma grande parada!” 

 
“A alegria de rato é ver a ratoeira 
quebrada” 

Fonte: parachoquedecaminhao.com.br 

Frases de pára-choque 

Humor 

Além de investir no programa F.E.R.A., projeto que trabalha a inclusão social de crianças e jovens 
através do incentivo ao esporte, a IDF Transportes iniciou um projeto de neutralização de carbo-
no, onde serão plantadas mais de 10.000 mudas de vegetação nativa da mata atlântica em áreas 
degradadas no município de Montenegro. O projeto teve início pela necessidade de tentar atenuar 
os impactos causados pela emissão de gases do efeito estufa gerados pelas nossas atividades opera-
cionais. Além do trabalho de manutenção periódica e análise permanente da opacidade dos veícu-
los, o plantio de árvores surge como mais uma alternativa. O projeto tem a parceria do Grupo de 

Escoteiros Acácia Negra de Montenegro, que se disponibilizou a ajudar na plantação e acompanhamento do viveiro das 
mudas. A Secretaria do Meio Ambiente de Montenegro compôs o cenário das áreas degradas e quais as possibilidades de 
recuperação destas. Diferente de outros programas de carbon free, onde empresas investem em ONG’s que fazem todo o 
trabalho de plantio, a IDF resolveu colocar a "mão na massa". Buscamos esse município devido à localização de nosso pos-
to avançado, onde concentra a maior parte de nossas operações, e a parceria com a Prefeitura ajuda a direcionar de forma 
adequada o plantio.  

IDF amplia o seu programa sócio-ambiental 

IDF adquire mais uma CVC 
 
No mês de março a IDF adquiriu  mais 
uma CVC (combinação de veículos de 
carga) para fazer parte da nossa frota. A 
combinação que é composta por uma car-
reta do tipo “Vanderléia” com capacidade 
para 36 toneladas de carga e um caminhão 
trator Scania G380, otimizará ainda mais a 
nossa capacidade operacional. 


